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JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
november 23-án megtartott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
   Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő  
 
Távol maradt:   

Hajdú Csaba              képviselő 
                       Horváth István           képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen 
van, 2 fő munkahelyi elfoglaltsága miatt van távol. Elmondta, hogy a meghívó és a 
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, az ülésről 
hangfelvétel készül. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban 
van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a 
Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 23-i soros 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 
2.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében 

3.) Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
elfogadására - a jegyző előterjesztésében 
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4.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a 
jegyző előterjesztésében 

5.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2017. szeptember 30-i 
költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében 

6.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására - a 
polgármester előterjesztésében 

7.) A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározása - a jegyző előterjesztésében 

8.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
9.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester előterjesztésében 
10.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 
11.) Egyebek  

 
 

---------------------------------------- 
 
 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a beszámoló kiküldésre került, teljes körűen minden szerepel benne. 
A kommunális adónál az ingatlanokat számba vették, mely során kiderült, hogy 4-5 
ingatlan van csak Bakonykútiban, akik nem fizetnek kommunális adót a nyilvántartás 
szerint. A kommunális adófizetés alóli felmentés a 70 éven felüliekre vonatkozik. A 
nyilvántartástól való eltérést meg kell vizsgálni, ez az adós kolléganő feladata lesz.  
 
Marics József polgármester: 
Véleménye szerint a hetven év felettieket minden esetben értesíteni kell arról, hogy 
mentesülnek az adózás alól, ha pedig öröklés miatt az új tulajdonos már nem 
jogosult a kedvezményre, automatikusan kellene neki adóbevallási nyomtatványt 
küldeni a kommunális adóról, így ki lehetne küszöbölni azt a néhány eltérést is. 
Adás-vétel esetén is fennáll a probléma, hogy a régi tulajdonos már nem fizet, az új 
meg még nem tette meg a bevallását. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Annyit meg tud tenni a hivatal, hogy lekéri a földkönyvet, és az új tulajdonosoknak 
kiküldi az értesítőt az adófizetési kötelezettségről. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte, amennyiben elfogadják a képviselők a beszámolót, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 
a helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatok 
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: jegyző 

 
---------------------------------------- 

 
 
 

2.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző 
előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy az előterjesztéshez csatolta a hivatalos feljegyzést a rendeletalkotás 
segítésére. A rendelet azon részeit, amelyekről magasabb rendű jogszabály 
rendelkezik, hatályon kívül kell helyezni. Az egyéb formai hibát kijavította, így már 
megfelel a rendelet a jogszabály alkotás előírásainak. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte a szavazást a rendelet módosítással kapcsolatban. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

---------------------------------------- 
 

3.) Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
elfogadására - a jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy az illetménykiegészítés nem érint minden dolgozót, mivel a 
minimálbér 180.000.-Ft lesz, a köztisztviselői illetményalap még mindig nem 
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emelkedett, így a béreket ki kellene egészíteni a minimálbér szintjére. A rendelet 
elfogadása inkább gesztusértékű, közös hivatal dolgozói teljesítményértékelés 
alapján személyi illetményt kapnak annak érdekében, hogy a hivatal a 
legmegfelelőbben működhessen.  
 
Marics József polgármester: 
A fentiekhez hozzátette, hogy mindenki érdeke, hogy a közös hivatal jól működjék. 
Kialakult egy stabil csapat. Véleménye szerint, amit a Képviselő-testület megtehet, 
hogy normális bért kapjanak a kollégák, azt tegye meg. Kérte, amennyiben 
egyetértenek az illetménykiegészítésről szóló rendelet tartalmával, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

---------------------------------------- 
 

 
4.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására - a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Minden év december 31-ig el kell fogadni a következő évi belső ellenőrzési tervet a 
belső ellenőrök által elkészített kockázatelemzés alapján felállított prioritásokat 
figyelembe véve. A következő év vizsgálata az iparűzési adókra terjedne ki. 
 
Marics József polgármester: 
Az iparűzési adó minden önkormányzatnak fontos bevételi forrása, így javasolja az 
ezzel kapcsolatos ellenőrzést. Szavazásra tette fel a belső ellenőrzési terv 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési 
tervet az alábbiak szerint elfogadta: 
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BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, 

módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzés

re 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 
(****) 

1 

Iszkaszentgyör
gyi Közös 
Önkormányza
ti Hivatal 
Bakonykúti 
Kirendeltsége 
(Bakonykúti 
Község 
Önkormányzat
a 
vonatkozásába
n) 
 
 
 

Célja: annak vizsgálata, 
hogy a vállalkozások 
által benyújtott 
iparűzési adóbevallások 
adatai, valamint a 
bevallást alátámasztó 
bizonylatok és 
nyilvántartások közötti 
egyezőség biztosított-e 
 
Tárgya: 10 vállalkozás 
iparűzési adó bevallás 
ellenőrzése 
 
Időszak: 2017. év 

 
- Önkormányzati 
bevételek 
elmaradása 
 
- Helytelen 
bevallásokban rejlő 
kockázatok 
 
- Esetleges 
hátralékok feltárása, 
adózási morál 
javítása 
 

 
Típusa: 

Szabályszerűsé
gi ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Interjúkészítés 
Dokumentumo
k vizsgálata és 

értékelése 

 
2018. 

szeptember 
 

Jelentés: 
2018. 

október 31. 

 
8 belső 
ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 
kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből 
folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, 
éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2017. november 23. 
 
Készítette:                                                            Jóváhagyta: 
                   _____________________________                         ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda                                                      Kovács Edit 
                           Belső ellenőrzési vezető                                                     Jegyző 

 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: jegyző 

 
---------------------------------------- 
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5.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2017. szeptember 30-i 

költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az önkormányzat anyagi háttere jónak mondható, a tartalék 
gyarapodott, így 2018-ban el tudják kezdeni a közösségi ház beruházását. Kérte, 
amennyiben a képviselők elfogadják a beszámolót, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
 

 
6.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására - a 

polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Az önkormányzat 2018. évi munkatervébe bekerültek a kötelező elemek. Ezen felül 
majd az év során fog kiderülni, hogy milyen feladatokat kell a Képviselő-testületnek 
elvégezni. Az aktuális kérdésekről továbbra is időben megkapják a képviselők az 
előterjesztéseket. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Azt már előre lehet tudni, hogy 2018. áprilisában lesz az országgyűlési képviselő 
választás, emiatt a hivatalra nagyon sok munka hárul. Úgy gondolja, mindenki 
megtesz mindent, hogy helyt tudjon állni. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra tette fel a munkaterv elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat 2018. évi munkatervéről 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
munkatervét az alábbiak szerint elfogadta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. évi munkatervére 
 

 
Február 

 
Együttes ülés: 
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére – a 
jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1) Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében 
2) Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester 

előterjesztésében 
3) A választási bizottság póttagjainak megválasztása – szükség esetén 

 
Március 

 
Önálló ülés: 
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a 
feladatot ellátók előterjesztésében 

 
Április 

 
Önálló ülés: 
Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról- a 
polgármester előterjesztésében 

 
Május 

 
Együttes ülés: 
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében 
2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről – a 

jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1. Javaslat az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására- a polgármester előterjesztésében 
2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző 

előterjesztésében 
  



8 
 

 
Június 

 
Önálló ülés: 
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági 
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében 

 
 

Szeptember 
 
Együttes ülés: 
Tájékoztató az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal első félévi 
gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról – a polgármester 

előterjesztésében 
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 

történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 

 
Október 

 
Önálló ülés: 
Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
 
 

November 
 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett 
intézkedések- a jegyző előterjesztésében 

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok 
elbírálására– a polgármester előterjesztésében 

3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete munkatervére – a polgármester 
előterjesztésében 

4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására 
 
 

Közmeghallgatás 
 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
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7.) A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározása - a jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
A teljesítménykövetelmények a munkaköri leírások alapján kerülnek meghatározásra, 
de kell a képviselőknek minden évben kiemelt célokat meghatározni, amely ennek az 
alapját képezi. A következő év legfontosabb tennivalói az országgyűlési választással 
kapcsolatos többletfeladatok elvégzésével, szakszerű előkészítés és lebonyolítás, és 
az ASP csatlakozással járó tudnivalók elsajátítása, a szakrendszerek 
működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Ez mind a napi szakszerű 
munkavégzés mellett kell, hogy megvalósuljon. A 2018. január 1-i ASP 
csatlakozással kapcsolatosan folyamatos a kollégák továbbképzése, minden 
szakterületen két-két kolléga vesz részt a továbbképzésen, hogy a helyettesítés 
megoldható legyen. Remélhetőleg az átállás zökkenőmentes lesz.  
 
Marics József polgármester: 
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a napirendben foglaltakat, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

a teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok elfogadásáról 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján 
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő 
köztisztviselők 2018. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat a 
következőkben határozza meg: 

1. Alapvető célkitűzés a település jövőképének és a helyi lakosság 
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és 
lehetőségek felmérése.  

2. A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések 
tervezeteinek jogszerű előkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a 
testületek széles körű informálása, a szükséges egyeztetések, 
véleményeztetések lefolytatása, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett civil 
szervezetek véleményének kikérése.  

3. Az ügyfelek előzékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság ügyeinek, 
határidőn belüli, minél gyorsabb, célszerű és jogszerű intézése, a helyi 
közigazgatás területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg erősítése.  

4. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása, az 
előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása. 

5. Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés 
lehetőségeinek kihasználása, az önkormányzati feladat-ellátás 
költségtakarékos, biztonságos működtetésének igénye mellett a különböző 
forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai 
Uniós támogatások megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas 
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előkészítése, az elnyert támogatások szabályszerű felhasználásának és 
elszámolásának elősegítése. 

6. Az önkormányzat és a hivatal éves költségvetésének tervszerinti 
végrehajtása, a 2018. évi költségvetési javaslat, gazdasági program és 
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő összeállítása. 

7.  A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8. A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás szakszerű előkészítése és 

lebonyolítása.  
9. Az ASP csatlakozással járó tudnivalók elsajátítása, a szakrendszerek 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

---------------------------------------- 
 
 

8.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
A környezet állapotáról szóló tájékoztató is kötelezően elvégzendő feladat. Először a 
tavalyi év során kellett elkészíteni, véleménye szerint minden jellemző vonásra 
sikerült kitérni, ami a település sajátossága. Szerencsére, a környezet évről-évre 
akkora mértékben nem változik, így a tájékoztató a tavaly évihez hasonló 
megállapításokat tartalmaz. Kérte, amennyiben a képviselők elfogadják a 
tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló 
tájékoztatót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
---------------------------------------- 

 
 

9.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodás terén is változás megy végbe.  
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Létrejött egy új szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. – NHKV Zrt, amely állami szinten koordinálja a feladatokat. A KDV 
társuláshoz tartozó települések száma változott, emiatt módosítani szükséges az 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. Kérte a képviselőket, aki 
elfogadja a társulási megállapodás módosítását, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő 
Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község 
Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,  
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők 
szerint:  

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő 
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem 
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A 
Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó 
Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község 
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község 
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér 
Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza 
Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 
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a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi 
információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) 
bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben, 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a 
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 
 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti. 
 

II. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: polgármester 
  

---------------------------------------- 
 
 

 
10.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, 

főbb eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
A polgármesteri tájékoztató kiküldésre került a képviselőknek, a leírtakhoz nem 
kívánt hozzátenni egyebet. Megkérdezte, hogy hozzászólás, vélemény van-e a 
tájékoztatóval kapcsolatban. Mivel hozzászólás, vélemény nem volt, kérte a 
szavazást a polgármesteri beszámoló elfogadásának kérdésében. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
---------------------------------------- 

 



13 
 

11.) Egyebek  
 
a) Temetőben levő veszélyes fák kivágása 
 

Marics József polgármester: 
Röviden ismertette a temető ellenőrzését követő megállapításokat, hozzáfűzve a 
következő évre vonatkozó javaslatát, amely szerint az akácfák helyett szerencsésebb 
lenne fenyőfákat ültetni. Az Agrofauna Bt.-től a fakivágásra kért árajánlata mellett a fa 
pótlásra is kért árajánlatot. A szerződést úgy szándékozik megkötni a vállalkozóval, 
hogy a munkát még a tél folyamán elkezdjék, és a jövő év tavaszán tudnák folytatni, 
a kivágott fák pótlásával. Az árajánlatban szereplő beszámítási ár azt jelenti, hogy a 
kivágásra kerülő akácfákat az Agrofauna Bt. 16.000.-Ft/m³ áron átveszi. Kérte, a 
képviselőket, amennyiben elfogadják az árajánlatot, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata  
temetőben lévő veszélyes fák kivágásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőben lévő veszélyes 
fák kivágására vonatkozóan az Agrofauna Bt. (8052 Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) 
árajánlatát fogadja el az alábbiak szerint: 

1. Fakivágás-darabolás: 209.000,-  Ft + áfa, 
2. Darálás: 42.000,- Ft + áfa, 
3. Kivágott fák pótlása (2018. tavasz): 3.500,- Ft/db + áfa, 
4. Kivágott fák beszámítási értéke: 16.000,- Ft/m3 + áfa. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést 
kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

----------------------------------------- 
 
b) Mikulás ünnepség 

 
Marics József polgármester: 
A szülők kérése volt, hogy a faluban szeretnének Mikulás ünnepséget gyermekeik 
részére. Megkereste a Székesfehérvári Szabad Színház társulatát, akik 80.000.-Ft 
összegért rendeznének egy előadást. Véleménye szerint az összeg méltányos, saját 
szervezésben sem tudnák olcsóbban megrendezni az ünnepséget. A 
költségvetésben kulturális feladatokra betervezett 1.200.000.-Ft fedezetet nyújtana 
az előadás kifizetésére. Lesz egy 30-35 perces mesejáték melynek végén a Mikulás 
átadja a gyerekeknek az ajándékot. Az anyukák vállalták, hogy korcsoport szerint 
megvásárolják a csomagba kerülő ajándékokat, ami egyenként 1.500.-Ft összeg 
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lehet. 21 gyermek megajándékozásáról van szó. A visszajelzésekből kiderült, hogy 
18 főre lehet számítani, de köztük vannak azok a gyermekek is, akik nem Bakonykúti 
lakosok, csak a nagyszülők, vagy rokonok szeretnék elhozni őket is. Megkérdezte a 
képviselőket, mi a véleményük erről, bevonhatják-e a nem Bakonykútiban lakó 
gyermekeket is a megajándékozásba. 
 
Szalmási Tamásné alpolgármester: 
Véleménye szerint az önkormányzat annyit megengedhet magának, hogy néhány 
kisgyerekkel többet, mint amennyi a faluban van, megajándékozzon. Ha egy 
nagymama az unokájával szeretne eljönni az előadást megnézni, nem lehet 
megtenni, hogy az a kisgyerek ne kapjon ajándékot. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte, hogy aki elfogadja a Mikulás ünnepség és ajándékozás megrendezését, illetve 
annak tervezett költségét, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata      

Mikulás ünnepség megrendezéséről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. december 
8-án Mikulás ünnepséget rendez a gyermekek részére. Az ünnepség várható költségei - 
a Szabad Színház előadása 80.000,- Ft értékben, valamint a 14 éven aluli gyermekek 
ajándékcsomagja 1.5000,- Ft/fő, összesen várhatóan 21 fővel számolva 31.500,- Ft 
értékben – a 2017. évi költségvetésben biztosítottak. 
 
Határidő: 2017. december 8. 
Felelős: polgármester 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
c) Karácsonyi rendezvény: 

 
Marics József polgármester: 
Kérte az ötleteket a karácsonyi rendezvényhez, mely a tervek szerint december 17-
én lenne. Javaslata szerint az ajándékcsomagok egyenként 5.000.-Ft értékben 
legyenek összeállítva. 18 fő 70 év feletti van a településen, akiket a szociális rendelet 
szerint karácsonykor megajándékozunk. A rendezvény további költségei a 
vendéglátás és előadás költsége, is rendelkezésre állnak. Kérte a szavazást a 
karácsonyi rendezvény elfogadására. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2017. (XI.23.) önkormányzati határozata      

Karácsonyi rendezvényről  
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. december 
17-án Karácsonyi ünnepséget rendez. Az ünnepség várható költségei - a vendéglátás 
50.000,- Ft értékben, műsor 100.000,- Ft értékben, továbbá ajándékcsomagok 5.000,- 
Ft/fő, összesen 90.000,- Ft értékben – a 2017. évi költségvetésben biztosítottak. 
 
Határidő: 2017. december 17. 
Felelős: polgármester 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


